
 

ใบคําขอกู้ยืมเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มไทยสมุทร จํากัด (ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ทั้งผู้กู้-ผู้ค้ําประกันหากไม่ครบสหกรณ์จะไม่รับพิจารณา) 
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สําหรับผู้กู้ (สําหรับการกู้ให้จัดเตรียมเอกสารตามช่องด้านล่างนี้ค่ะ) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน+ทะเบียนบ้าน (ตามตัวอย่างไม่ย่อ-ไม่ขยาย) 

 หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล 

 สลิปเงินเดือนๆ ล่าสุด 

 สําเนาหน้าบัญชีสําหรับโอนเงิน ( ธ.กรุงเทพเท่านั้น หรือ บัญชีเงินเดือนเท่านั้น ) 

 ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (กรณีกู้โครงการค่ารักษาพยาบาล) อ่ืนๆ 

 ใบเสร็จค่าเทอม (กรณีกู้โครงการทุนการศึกษา) อ่ืนๆ 

 ใบแจ้งหนี้และบัตรเครดิต (กรณีกู้โครงการปิดบัตรเครดิต) อ่ืนๆ 

*****สมาชิกสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารตามช่องดา้นบนน้ี******** 

สําหรับผู้ค้ําประกัน 1 , 2 (สําหรับการค้ําให้จัดเตรียมเอกสารตามช่องด้านล่างนี้ค่ะ) 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน+ทะเบียนบ้าน (ตามตัวอย่างไม่ย่อ-ไม่ขยาย) 

                   ผู้ค้ําประกันคนท่ี 1                ผู้ค้ําประกันคนท่ี 2 

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล 

                   ผู้ค้ําประกันคนท่ี 1                ผู้ค้ําประกันคนท่ี 2 

สลิปเงินเดือนๆ ล่าสุด 

                   ผู้ค้ําประกันคนท่ี 1                ผู้ค้ําประกันคนท่ี 2 

 

*****สมาชิกสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารตามช่องดา้นบนน้ี******** 

 
 

   ข้อมูลผู้กู้ (ต้องกรอกให้ครบทุกช่องทุกคร้ังท่ีกู้หรือค้ําประกันใหม่) 

ช่ือ-สกุล เลขท่ี รหัสกลุ่ม 

บริษทั สาขา อายุงาน               ปี 

ตาํแหน่ง ฝ่าย/แผนก 
เงินเดือน                                    บาท     ขอกูเ้งินจาํนวน                                        บาท 

วนัที่เร่ิมเป็นพนักงาน 

เบอร์มือถือ อีเมล ์

ธ.กรุงเทพ/สาขา เลขท่ีบญัชี 

วตัถุประสงค์ในการขอกูยื้ม  
ความสามารถในการชาํระเงินกูค้ืน จาํนวน                                           บาท/เดือน 

 

ลงช่ือ ..............................................................................................................ลายเซ็น(ผูกู้)้ 

..........................................................................................................................(ตวับรรจง) 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

วนัท่ีเป็นสมาชิก อายุสมาชิก                         เดือน 

หุ้นสะสม                                                     บาท หุ้นรายเดือน                       บาท 

หน้ีคงคา้งสัญญา/เงินกู ้1...................................... 

                                     2...................................... 

คงคา้ง                                 บาท 

คงคา้ง                                 บาท 

 

ภาระคํ้าประกนั  

ช่ือ 

 
เลขท่ี คงคา้ง                                 บาท 

ช่ือ 

 
เลขท่ี คงคา้ง                                 บาท 

 

 

   ข้อมูลผู้ค้ําประกันคนท่ี 1 (ต้องกรอกให้ครบทุกช่องทุกคร้ังท่ีกู้หรือค้ําประกันใหม่) 

ช่ือ-สกุล เลขท่ี รหัสกลุ่ม 

บริษทั สาขา อายุงาน                ปี 

ตาํแหน่ง ฝ่าย/แผนก 
เงินเดือน                                    บาท     เบอร์มือถือ 

อีเมล ์

วนัที่เร่ิมเป็นพนักงาน                                   

   

ลงช่ือ.................................................................................................ลายเซ็น (ผูค้ ํ้าประกนั) 

..........................................................................................................................(ตวับรรจง) 

 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

วนัท่ีเป็นสมาชิก อายุสมาชิก                         เดือน 

หุ้นสะสม                                                     บาท หุ้นรายเดือน                       บาท 

หน้ีคงคา้งสัญญา/เงินกู ้1...................................... 

                                     2...................................... 

คงคา้ง                                 บาท 

คงคา้ง                                 บาท 

 

ภาระคํ้าประกนั  

ช่ือ 

 
เลขท่ี คงคา้ง                                 บาท 

ช่ือ 

 
เลขท่ี คงคา้ง                                 บาท 

 

   ข้อมูลผู้ค้ําประกันคนท่ี 2 (ต้องกรอกให้ครบทุกช่องทุกคร้ังท่ีกู้หรือค้ําประกันใหม่) 

ช่ือ-สกุล เลขท่ี รหัสกลุ่ม 

บริษทั สาขา อายุงาน                ปี 

ตาํแหน่ง ฝ่าย/แผนก 
เงินเดือน                                    บาท     เบอร์มือถือ 

อีเมล ์

วนัที่เร่ิมเป็นพนักงาน                                   

  

ลงช่ือ.................................................................................................ลายเซ็น (ผูค้ ํ้าประกนั) 

..........................................................................................................................(ตวับรรจง) 

  

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

วนัท่ีเป็นสมาชิก อายุสมาชิก                         เดือน 

หุ้นสะสม                                                     บาท หุ้นรายเดือน                       บาท 

หน้ีคงคา้งสัญญา/เงินกู ้1...................................... 

                                     2...................................... 

คงคา้ง                                 บาท 

คงคา้ง                                 บาท 

 

ภาระคํ้าประกนั  

ช่ือ 

 
เลขท่ี คงคา้ง                                 บาท 

ช่ือ 

 
เลขท่ี คงคา้ง                                 บาท 
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(ผู้กู้) 

 
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล  
 

                              
เขียนท่ี_____________________________________ 

 
วนัท่ี____________________________ 

 

เรียน  สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน กลุ่มไทยสมุทร จํากัด  

 ขา้พเจา้ นาย /นาง/นางสาว__________________________________________________________________ 

บตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี______________________________________วนัเดือนปีเกิด___________________ 

ตาํแหน่ง________________________ สังกดั______________________________ อายงุาน_______________ ปี  

เบอร์โทรศพัท_์_______________________Line ID_____________________________ 

โดยหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้ยนิยอมให้ หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดั แลกเปลี่ยนขอ้มูลของขา้พเจา้กบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกลุ่ม

ไทยสมุทร จาํกดั  ขอ้มูลท่ีเปิดเผยไดแ้ก่  

1. ช่ือ – นามสกุล  รหสัพนกังาน  วนัเดือนปีเกิด  อาย ุ ตาํแหน่ง  สังกดั    สถานท่ีปฏิบติังาน  อตัราเงินเดือน  อายงุาน  วนั

เกษียณอาย ุ อาย ุ   งานท่ีเหลือ  สถานะการสมรส  ช่ือคู่สมรส  สลิปเงินเดือน  และขอ้มูลการตอ้งคดี   

2. ประวติัการกูย้มืเงิน ตลอดจนยอดหน้ีคงคา้งแต่ละประเภท รายละเอยีดการหกัชาํระหน้ีรายเดือน  ขอ้มูลการขอกูเ้งินท่ีอยู่

ระหว่างการพิจารณา และ/หรือ ขอ้มูลการขอกูเ้งินท่ีผ่านการอนุมติัแลว้แต่พนกังานยงัไม่ไดรั้บเงิน  การขอกูเ้งินท่ีไม่ผ่านการอนุมติัพร้อม

เหตุผลประกอบ 

การเปิดเผยและแลกเปลี่ยนขอ้มูลดงักล่าวตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใหกู้ย้มืเงินรวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการ

ทบทวนสินเช่ือ  ต่ออายสุัญญา  การบริหารและป้องกนัความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกลุ่มไทยสมุทร จาํกดั และใหถ้ือ

ว่าคู่ฉบบั สาํเนา  ภาพถ่าย  ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์  หรือโทรสารท่ีทาํสาํเนาข้ึนจากหนงัสือใหค้วามยนิยอมฉบบัน้ีโดยการถ่ายสาํเนา  ถ่ายภาพ 

หรือบนัทึกไวไ้ม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็นหลกัฐานในการใหค้วามยนิยอมของขา้พเจา้เช่นเดียวกนั    

ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ใจขอ้ความในหนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีโดยตลอดแลว้  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน  ณ วนั เดือน 

ปี  ท่ีระบุขา้งตน้  

_________________________________ผู้ให้ความยนิยอม           ______________________________ พยาน    

(_______________________________)            ( _____________________________) 

 

________________________________เจ้าหน้าที่   

                          (_____________________________)  
 
 



 
(ผู้ค้ําประกันที่1) 

 
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล  
 

                              
เขียนท่ี_____________________________________ 

 
วนัท่ี____________________________ 

 

เรียน  สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน กลุ่มไทยสมุทร จํากัด  

 ขา้พเจา้ นาย /นาง/นางสาว__________________________________________________________________ 

บตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี______________________________________วนัเดือนปีเกิด___________________ 

ตาํแหน่ง________________________ สังกดั______________________________ อายงุาน_______________ ปี  

เบอร์โทรศพัท_์_______________________Line ID_____________________________ 

โดยหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้ยนิยอมให้ หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดั แลกเปลี่ยนขอ้มูลของขา้พเจา้กบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกลุ่ม

ไทยสมุทร จาํกดั  ขอ้มูลท่ีเปิดเผยไดแ้ก่  

1. ช่ือ – นามสกุล  รหสัพนกังาน  วนัเดือนปีเกิด  อาย ุ ตาํแหน่ง  สังกดั    สถานท่ีปฏิบติังาน  อตัราเงินเดือน  อายงุาน  วนั

เกษียณอาย ุ อาย ุ   งานท่ีเหลือ  สถานะการสมรส  ช่ือคู่สมรส  สลิปเงินเดือน  และขอ้มูลการตอ้งคดี   

2. ประวติัการกูย้มืเงิน ตลอดจนยอดหน้ีคงคา้งแต่ละประเภท รายละเอยีดการหกัชาํระหน้ีรายเดือน  ขอ้มูลการขอกูเ้งินท่ีอยู่

ระหว่างการพิจารณา และ/หรือ ขอ้มูลการขอกูเ้งินท่ีผ่านการอนุมติัแลว้แต่พนกังานยงัไม่ไดรั้บเงิน  การขอกูเ้งินท่ีไม่ผ่านการอนุมติัพร้อม

เหตุผลประกอบ 

การเปิดเผยและแลกเปลี่ยนขอ้มูลดงักล่าวตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใหกู้ย้มืเงินรวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการ

ทบทวนสินเช่ือ  ต่ออายสุัญญา  การบริหารและป้องกนัความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกลุ่มไทยสมุทร จาํกดั และใหถ้ือ

ว่าคู่ฉบบั สาํเนา  ภาพถ่าย  ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์  หรือโทรสารท่ีทาํสาํเนาข้ึนจากหนงัสือใหค้วามยนิยอมฉบบัน้ีโดยการถ่ายสาํเนา  ถ่ายภาพ 

หรือบนัทึกไวไ้ม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็นหลกัฐานในการใหค้วามยนิยอมของขา้พเจา้เช่นเดียวกนั    

ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ใจขอ้ความในหนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีโดยตลอดแลว้  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน  ณ วนั เดือน 

ปี  ท่ีระบุขา้งตน้  

_________________________________ผู้ให้ความยนิยอม           ______________________________ พยาน    

(_______________________________)            ( _____________________________) 

 

________________________________เจ้าหน้าที่   

                          (_____________________________)  
 
 



 
(ผู้ค้ําประกันที่2) 

 
 

 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล  
 

                              
เขียนท่ี_____________________________________ 

 
วนัท่ี____________________________ 

 

เรียน  สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน กลุ่มไทยสมุทร จํากัด  

 ขา้พเจา้ นาย /นาง/นางสาว__________________________________________________________________ 

บตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี______________________________________วนัเดือนปีเกิด___________________ 

ตาํแหน่ง________________________ สังกดั______________________________ อายงุาน_______________ ปี  

เบอร์โทรศพัท_์_______________________Line ID_____________________________ 

โดยหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้ยนิยอมให้ หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดั แลกเปลี่ยนขอ้มูลของขา้พเจา้กบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกลุ่ม

ไทยสมุทร จาํกดั  ขอ้มูลท่ีเปิดเผยไดแ้ก่  

1. ช่ือ – นามสกุล  รหสัพนกังาน  วนัเดือนปีเกิด  อาย ุ ตาํแหน่ง  สังกดั    สถานท่ีปฏิบติังาน  อตัราเงินเดือน  อายงุาน  วนั

เกษียณอาย ุ อาย ุ   งานท่ีเหลือ  สถานะการสมรส  ช่ือคู่สมรส  สลิปเงินเดือน  และขอ้มูลการตอ้งคดี   

2. ประวติัการกูย้มืเงิน ตลอดจนยอดหน้ีคงคา้งแต่ละประเภท รายละเอยีดการหกัชาํระหน้ีรายเดือน  ขอ้มูลการขอกูเ้งินท่ีอยู่

ระหว่างการพิจารณา และ/หรือ ขอ้มูลการขอกูเ้งินท่ีผ่านการอนุมติัแลว้แต่พนกังานยงัไม่ไดรั้บเงิน  การขอกูเ้งินท่ีไม่ผ่านการอนุมติัพร้อม

เหตุผลประกอบ 

การเปิดเผยและแลกเปลี่ยนขอ้มูลดงักล่าวตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใหกู้ย้มืเงินรวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการ

ทบทวนสินเช่ือ  ต่ออายสุัญญา  การบริหารและป้องกนัความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกลุ่มไทยสมุทร จาํกดั และใหถ้ือ

ว่าคู่ฉบบั สาํเนา  ภาพถ่าย  ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์  หรือโทรสารท่ีทาํสาํเนาข้ึนจากหนงัสือใหค้วามยนิยอมฉบบัน้ีโดยการถ่ายสาํเนา  ถ่ายภาพ 

หรือบนัทึกไวไ้ม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็นหลกัฐานในการใหค้วามยนิยอมของขา้พเจา้เช่นเดียวกนั    

ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ใจขอ้ความในหนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีโดยตลอดแลว้  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน  ณ วนั เดือน 

ปี  ท่ีระบุขา้งตน้  

_________________________________ผู้ให้ความยนิยอม           ______________________________ พยาน    

(_______________________________)            ( _____________________________) 

 

________________________________เจ้าหน้าที่   

                          (_____________________________) 
 

 



 
ตัวอย่างการถ่ายสําเนาทะเบยีนบ้าน+บตัรประชาชนในหน้าเดียวกัน (ห้ามย่อหรือขยาย ขนาดต้องเท่ากับฉบบัจริงเท่านั้น) 

***ด้านหลังของบัตรประชาชน จะมีหรือไม่มีก็ได้*** 
 

 



 
 

***สําเนาหน้าบุ๊ค ใช้เป็นบญัชีเงินเดือนของพนักงานเท่านั้น***ทุกการกู้ใหม่ต้องถ่ายแนบทุกคร้ัง  
 

ถ้าถ่ายสําเนามาแล้วเห็นว่า เลขที่บญัชีไม่ชัดเจน กรุณาเขยีนตัวบรรจงแนบมาด้วย 
 

สลิปเงินเดือนใช้เดือนล่าสุด 1 เดือน ของทั้งผู้กู้และผู้คํา้ประกัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


